
  قيادة منظمة أوربا تستقبل وفداً
  ايران - من الديمقراطي الكردستاني

  
ايران مع -حزب الديمقراطي الكردستانياجتمع وفد من ال  

قيادة منظمة أوربا لحزبنا في لقاء ضم مسؤول منظمة 
  .التنظيم كاميران بيكس ومسؤول. أوربا د

تم في اللقاء بحث العالقات الثنائية والوضع الكردي في   
ايران وما يعانيه الشعب الكردي هناك بسبب سياسة نظام 

  .الماللي في طهران وتضييقه على الحريات العامة
ومن جانبه قدم ممثلو منظمة أوربا لحزبنا عرضا   

للضيوف حول الوضع الكردي وما يعانيه شعبنا جراء 
السياسة الشوفينية للنظام السوري وتنكره للحقوق القومية 

رار على نهجه الشوفينية وتطبيق المشروعة واالص
مشاريعه العنصرية في المناطق الكردية، وتصعيده لحملته 
القمعية واالعتقاالت التعسفية والمحاكم الصورية لمناضلي 

كما وتم في اللقاء التطرق إلى استراتيجية حزبنا . شعبنا
المرحلية في سوريا، والمتمثلة بتقوية المعارضة الوطنية 

يز العالقات معها سواء في اطار اعالن في البالد وتعز
دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي أو غيره، ومن جهة 
أخرى تقوية العالقات وتعزيزها مع األحزاب الكردية 
وبذل الجهود الخراج الحركة الوطنية الكردية من أزمتها 
الراهنة وتشرذمها من خالل تأطير نضالها وتوحيد 

راف الحركة الوطنية صفوفها في مرجعية تلم شمل أط
  .الكردية ومن ضمنها حزبنا

حزب الديمقراطي في نهاية اللقاء عبر الضيوف ممثلو ال  
عن شكرهم وسعادتهم للقاء مؤكدين على  الكردستاني

ومن جانبه شكر رفاقنا . ضرورة عقد مثل هذه اللقاءات
الضيوف على زيارتهم مؤكدين بدورهم االتفاق معهم على 

هذه اللقاءات وتعزيز العالقات  ضرورة تكرار مثل
والتشارو بين األحزاب الكردية والكردستانية في أوربا 
والتحرك المشترك والتنسيق بينها بغية تعريف الرأي العام 

  . األوربي بعدالة قضية شعبنا الكردي
  

 الراحل حسين كورو الرفيق إحياء أربعينية
 
حفل  30/05/2009  في مدينة بريمن يوم السبت أقيم  

لراحل حسين كورو بمناسبة مرور أربعين ا للرفيق تأبين
وقد حضر حفل التأبين مسؤول منظمة  .يوماً على وفاته

أوربا لحزبنا وممثلو الهيئة القيادية للمنظمة وأعضاء 
فرع شمال المانيا والعديد من رفاق ومؤيدي حزبنا في 

كما حضر حفل التأبين ممثلو . الفروع والمناطق األخرى
وآل  معيات ومنظمات األحزاب الكردية األخرىالج

هذا وألقى مسؤول منظمة أوربا لحزبنا . الفقيد وأصدقاءه
كاميران بيكس كلمة أشاد فيها بمناقب الفقيد ونضاله . د

في صفوف حزبنا سواء في البالد أو في المهجر، كما 
ساهموا في مراسم عزاء ونقل  وشكر جميع رفاقنا الذين

جثمان الفقيد وتأبينه، كما وشكر ممثلي الجمعيات 
واألحزاب األخرى الذي ارسلوا ببرقيات التعزية 

كما وألقى بدورهم . وشاركوا في مراسم العزاء والتأبين
ممثلو الجمعيات واألحزاب الذين حضروا حفل التأبين 

سين كلمات أشادوا فيها بمناقب وخصال الراحيل ح
كذلك ألقيت كلمة باسم آل الفقيد تم فيها . كورو الحميدة

توجيه الشكر لرفاق ومؤيدي حزبنا على مشاركتهم في 
مراسم العزاء وحفل التأبين والمساعدة التي قدموها 

واسى  في مصابهم األليم، كذلك شكر كل منلعائلة الفقيد 
  .آل الفقيد ووقف الى جانبهم في محنتهم أفراداً ومنظمات

توفي المرحوم حسين كورو مساء السبت و هذا  
. إثر نوبة قلبية مفاجئة أودت بحياته ١٨.٠٤.٢٠٠٩

وكان الراحل لسنوات طويلة عضواً في حزبنا وقد 
مع عدد من رفاقه إثر توزيع بيان  ١٩٩٣اعتقل عام 

 .بمناسبة الذكرى الحادية والثالثين لالحصاء االستثنائي
  

)سوبفرين آك( الفتاة الكردية  
 الثانية عالمياً بالعزف على الكمان

  ترحمة هيئة التحرير                ٢٠٠٦حزيران  ٦
بفرين (حازت الفتاة الكردية    

من   Befrîn Aksu )آكسو
كردستان تركيا والبالغة من 

عاماً على المرتبة  ١١العمر 
الثانية عالمياً في العزف على 
آلة الكمان في مسابقة أندريا 

ني للعزف على الكمان بوستاشي
الذي أجري في صالة ديال 
أكويال في إيطاليا و شارك فيه 

دولة مثل ألمانيا، أمريكا، روسيا،  ٣٧عازفاً من  ١٢٣
عزفت الفنانة الكردية . إيطاليا، فرنسا، انكلترا وغيرها

  الصغيرة مقطوعات موسيقية لـ آرنست بعنوان 
Othello Fantasy  ا للحضور الذي أعجب بعزفه

  .وصفق لها واقفاً لعدة دقائق
  Avestakurd.net:المصدر

  
 الشاعر الكردي حسين حبش

 مشاركاً في مهرجان الشعر العالمي بكولومبيا
  

تّم توجيه دعوة رسمية   
للشاعر الكردي حسين 
حبش لحضور المهرجان 
العالمي للشعر الذي 
سوف يعقد في كولومبيا 

م ٠٣/٠٧/٢٠٠٩بتاريخ 
علماً بأن هذه هي . رجان المذكورللمشاركة في المه

المرة األولى التي توّجه فيها الدعوة لشاعر كردي 
  .لحضور هذا المهرجان العالمي الذي يدوم عشرة أيام

  ترجمة هيئة التحرير      Avestakurd.net:المصدر
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